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Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Natur for begyndere. 
Denne del handler om skoven, og kan gennemføres uafhængigt af de andre dele. 

Del 1 består af 3 moduler og kan gennemføres på 6-11 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. Bemærk at modul III skal strækkes over flere dage. 
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Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 1 - skoven 

Modul I 
Livet i skoven (2 lektioner) 

● Snak om skoven i klassen, og brainstorm på tavlen. 
1. Hvilke skove i nærområdet har eleverne besøgt? 
2. Hvilke dyr og planter kan man opleve i skoven? 
- Inddel planter og dyr i niveauer: På jorden, i øjenhøjde og i luften. 
- Husk insekter og andre smådyr, såsom snegle og edderkopper. 

● Bed eleverne om at tegne fødekæder på papir. Hvem spiser hvad i skoven? 
Tegn herefter forbindelserne på tavlen - start med planterne og tegn fødekæder i 
cirkler. Eksempel: Et blad bliver spist af en bille. Billen bliver spist af en fugl. 
Fuglen bliver spist af en ræv. Ræven bliver spist af insekter når den dør. 
Bakterier spiser insekterne, som bliver nedbrudt til jord. Jorden giver næring til 
nye planter. 
Snak om fødekæder i klassen. Hvor starter de? Hvad sker der hvis man fjerner et 
led? Hvis billen ikke kan finde et blad den kan lide at spise, hvad sker der så med 
resten af fødekæden? 

● Snak om årstider i klassen. Hvordan påvirker de livet i skoven? 

● Se timelapse videoen om skovens årstider (3 minutter). 
1. Hvad lægger eleverne særligt mærke til i filmen? 
2. Hvad laver dyrene på de forskellige årstider? 

Brug eventuelt listen over danske dyr i vinterhi og dvale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jfa29pq6NFs
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 1 - skoven 

Modul II 
På besøg i skoven (2-6 lektioner) 

Forberedelse: Læreren skal finde en offentlig skov som kan benyttes, så eleverne kan 
gå udenfor stierne. Hvis der kun er private skove i nærheden, skal der bruges tilladelse 
fra ejeren. Læs reglerne her 

● Følg guiden fra Skoven i skolen og undervis eleverne om færdsel og aktiviteter i 
skoven. 

Tilvalg: Hvis man benytter modulet i sensommeren eller tidligt på efteråret, kan man 
med fordel gå på bærjagt og lave syltetøj over bål. Se en opskrift på marmelade med 
skovhindbær her. 
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https://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/
https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/b%C3%A5l-kniv-og-f%C3%A6rdsel-i-skoven
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/b%C3%A6r-smager-godt
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-marmelade-af-skovhindb%C3%A6r
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-marmelade-af-skovhindb%C3%A6r


Skolerne ud i naturen 
Indskolingen 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Natur 
Undervisningsforløb: Natur for begyndere - del 1 - skoven 

Modul III 
Lav en regnmåler og mål nedbør (2-3 lektioner over flere dage) 

● Brug guiden fra Skoven i skolen og lav regnmålere i klassen. 

● Snak om gennemsnitlig nedbør. Hvor meget får man normalt i den måned og 
årstid, hvor I gennemfører undersøgelsen? Hvilken type nedbør er det generelt? 

● Med hjem? 
1. Hvis der er mulighed for at skaffe materialer nok, så anbefales det at lave nok til 

at alle elever kan få en regnmåler med hjem. 
2. Eleverne kan frit sætte regnmåleren op udendørs ved deres hjem - i haven, ved 

indkørslen, på altanen o.l. 
3. Test regnmålerne hen over en weekend eller en uge. Eleverne fører logbog og 

tømmer måleren dagligt. 
4. Efter tiden er gået, så skal eleverne tage et billede af hvor de opsatte deres 

regnmåler. 
5. Sammenlign resultaterne i klassen. Hvem har fået mindst og mest nedbør? Er 

der indikatorer på hvorfor de har fået mest? Fx opsætning eller geografisk 
placering. 

● Hvis der blot er lavet en enkelt regnmåler på skolen, så kan klassen føre fælles 
logbog over en længere periode. Hvilken dag fik mest og mindst nedbør? 

● Sammenlign tallet med forventningen. Kom der mere eller mindre nedbør end 
der burde i perioden? 

● Snak med klassen om hvordan det påvirker dyre- og planteliv, hvis der pludselig 
kommer alt for lidt eller alt for meget nedbør. 

Tilvalg: Brug det ekstra materiale i regnmåler guiden: Mål regndråbers størrelse, eller 
prøv at lave regn i skolekøkkenet. 
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https://www.skoven-i-skolen.dk/content/m%C3%A5l-regn
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/m%C3%A5l-regn


 
  
    

  
   

  

 

 
    

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 

 

 
 

 

 

Fælles Mål efter klassetrin
Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 

Modul 1Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

✓ 
Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. ✓ 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

✓ 
Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. ✓2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 
Modul 1Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser.✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

✓ 
Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. ✓

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6 



 
  
    

  
   

  

 

 
   

 
    

 

   

  
 

         

 
 

        

 

 

    

 

 

Fælles Mål efter klassetrin
Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 

Modul 2Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. ✓ 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

✓ 
Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. ✓ 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. 

2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. 

2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 5 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

     
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

    

 

 
 

 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 
Modul 2Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. ✓ 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser.✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. ✓

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Fælles Mål efter klassetrin
Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 

Modul 3Efter 2. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
på baggrund af egne 
og andres spørgsmål. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med brug 
af enkelt udstyr. ✓ 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelses
metoder. 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer fra 
hverdagen fungerer. 

Eleven har viden om 
enkle mekanismer. 

Eleven kan undersøge 
sanser. 

Eleven har viden om 
menneskets sanser. 

Eleven kan indsamle og 
undersøge organismer 
i den nære natur. 

Eleven har viden om 
dyr, planter og svampe. 

Eleven kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen. 

Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer 
og karakteristika ved lys. 

2. 

Modellering Eleven kan anvende 
naturtro modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan skelne 
mellem virkelighed 
og model. 

Eleven har viden om 
naturtro modeltyper. 

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen. 

Eleven har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleven kan fortælle om 
kropsdelene på en model 
af menneskekroppen. 

Eleven har viden om 
kroppens ydre 
opbygning. 

Eleven kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning. 

Eleven har viden om 
organismers opbygning. 

Eleven kan illustrere vejr 
og årstider. 

Eleven har viden om 
dagslængde, temperatur 
og nedbør. ✓2. 

Perspektivering Eleven kan genkende natur 
og teknologi i sin hverdag. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan relatere viden 
fra natur/teknologi til sig 
selv og det nære område. 

Eleven har viden 
om natur og teknologi 
i det nære. 

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen. 

Eleven kan fortælle om 
enkle råd om sundhed i 
forhold til egen hverdag. 

Eleven har viden 
om enkle råd om 
sundhed. 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider. ✓ 

Eleven har viden om 
organismers årscyklus. 

Eleven kan fortælle om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider. 

Eleven har viden 
om karakteristika ved 
årstider i Danmark. ✓2. 

Kommunikation Eleven kan beskrive egne 
undersøgelser og modeller. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan fortælle 
om egne resultater 
og erfaringer. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om enkle fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst. 

Eleven har viden 
om enkle naturfaglige 
teksters formål. 

2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Natur for begyndere - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. ✓

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser.✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. ✓

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

✓ 
Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. ✓ 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Forside  Naturoplevelser  Naturen netop nu  Vinter  Dyr i dvale 

Vinteren er dvaletid 

Dyr i dvale

Om vinteren går mange dyr i deres reder eller huler for at spare på energien indtil næste forår. De sover 
om vinteren og klarer sig igennem med deres fedtdepoter. Det tager dyr i dvale lang tid og mange 

kræfter at vågne af vinterdvalen – så lad være med at forstyrre dem. 

Hvad pattedyr og vinterhi angår, kan du næsten altid regne med denne tommel�ngerregel: Så længe 

der er rigeligt med mad, og dyrets pels eller dets omgivelser isolerer tilstrækkeligt mod vinterkulden, 
vil det foretrække at forblive i vågen tilstand. Vinterhi er nemlig en stor belastning for det enkelte dyrs 

organisme. F.eks. har hjorte og harer tyk nok pels og mulighed for at �nde føde om vinteren og behøver 
derfor ikke at gå i hi. 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/ 1/6 
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Egern 

Hvis det er meget koldt og blæsende, sover egernet �ere dage i træk. Det sover dog ikke rigtig 

vintersøvn, men vågner op efter nogle få dage. På milde vinterdage kan du derfor sagtens se egern, der 
snuser sig frem til et af sine forråd. Ofte gemmer egernet nemlig små forråd af føde i skovbunden, i 
jorden eller i revner og huller i træer. 

Den rede, egernet skjuler og hviler sig i, er næsten kugleformet og placeret højt i et træ. Reden er lavet 
af kviste og plantemateriale. 

Vidste du, at egernet sjældent bor i hule træer? Det er nemlig alt for farligt!! Egernet har altid to 

indgange - og udgange – i sin rede. Det skal have en nødudgang, hvis måren skulle komme på besøg. 

Læs mere om egernet 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/ 2/6 

http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/egern/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale


1/15/22, 10:41 AM Dyr i dvale 

Grævling 

Ligesom egernet sover grævlingen i de lange, kolde perioder henover vinteren. 

Kommer der en mildere periode, går den ud og �nder lidt føde, men den går hurtigt tilbage til sit bo for 
at sove videre. 

Grævlingen er meget aktiv i september og oktober måned. Den spiser sig stor og fed, så den kan 

trække på sine fedtdepoter mens den sover vinteren væk. Men rigtig vintersøvn er det ikke, og dens 

legemstemperatur falder ikke. 

Grævlingeboet er en underjordisk hule, der indeholder et eller �ere redekamre og oftest har �ere 

indgange. Grævlingen laver sig en god, varm rede af bregneblade og græs. 
Læs mere om grævlingen 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/ 3/6 
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Pindsvin 

Pindsvinet lever af orme og snegle og går derfor i vinterhi indtil foråret, hvor det igen kan �nde føde. 

Det laver en rede af blade og græs under en busk, en bunke grene eller et hulrum under et hus eller i en 

brændestabel. 

Mens pindsvinet er i dvale sænkes kropstemperaturen til omkring 2-6 grader, og åndedrættet falder. En 

gang om ugen eller hver fjortende dag vågner det, og stofskiftet øges i et par timer. Derefter går det 
igen i dvale. Under dvalen taber pindsvinet en stor del af sin vægt. 

Læs mere om pindsvinet 

Hasselmus og Birkemus 

De to sjældne og meget små (de bliver ikke engang 10 cm lange) musearter; birkemus og hasselmus 

sover begge vintersøvn. 

Begge gnavere går normalt i vinterhi omkring oktober-november måned i reder bygget af græs, mos 

eller nedfaldent løv. 

Hasselmusen vågner tidligt om foråret, mens birkemusen sover helt til maj måned. Hasselmusen er i 
øvrigt den eneste art i Danmark, som tilhører syvsoverfamlien. 

Læs mere om birkemusen 

Læs mere om hasselmusen 

Insekter 
Insekter går i vinterhi, og hugorme og frøer går i en slags vinterdvale. De går ikke i hi, men holder sig 

helt passive. 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/ 4/6 
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Insekter kan tåle hård frost, fordi deres blod indeholder glycerol, alkoholer og andre sto�er, der virker 
som frostvæske. Myggelarver kan på den måde overleve selv hård frost. Så en streng vinter behøver 
derfor ikke betyde, at vi får færre myg til sommer. 

Flagermus 

Flagermusens føde er typisk insekter, og den går derfor i dvale om vinteren. 

Valg af vinterkvarter afhænger af arten. Nogle arter går i dvale på den egn, hvor de har tilbragt 
sommeren og har vinterkvarter i  bygninger eller hule træer. Andre arter �yver �ere hundrede kilometer 
for at samles i store �okke i bl.a. Mønsted Kalkgruber. Her overvintrer �ere tusinde �agermus. Fælles 

for vinterkvartererne er, at de er frostfri, men kolde (2-8 grader), fugtige og uforstyrrede. 

Man ser ofte sovende �agermus afbilledet med hovedet nedad. De har kraftige kløer på fødderne, som 

de kan holde sig fast med. Men det er langt fra altid, �agermusene sover på den måde. Det afhænger 
meget af pladsen og situationen, f.eks. gemmer de �agermus, der overvintrer i gruber, sig i sprækker og 

spalter. De klemmer sig så dybt ind som muligt – for at være så godt skjult for fjender som muligt. 
Læs mere om �agermusen 

Kontakt 
Naturstyrelsen 

Gjøddinggård, Førstballevej 2 

7183 Randbøl 
Tlf. 7254 3000 

nst@nst.dk 

EAN: 5798009883186 

CVR: 33157274 

Tilgængelighedserklæring  

Cookies 

Whistleblowerordning 

Naturstyrelsen anbefaler, at henvendelse til Naturstyrelsen sker via e-boks, hvis din henvendelse 

indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. 

Besøg også 

Miljøministeriet 
Kystdirektoratet 
Miljøstyrelsen 

Følg os 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale/ 5/6 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/
mailto:nst@nst.dk?subject=
https://www.was.digst.dk/naturstyrelsen-dk
https://naturstyrelsen.dk/cookies/
https://naturstyrelsen.dk/om-os/whistleblower/
http://mim.dk/
http://www.kyst.dk/
http://mst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyr-i-dvale


     
                

      

  
              

            
             

            

              
             

        

           

       
    

       

          

  
             

               
    

  

1/15/22, 11:12 AM Bål, kniv og færdsel i skoven | skoven-i-skolen.dk 

NATUR OG TEKNIK 

Bål, kniv og færdsel i skoven 
Arbejd med ild, økse, sav og kniv - og lær hvordan I gør det på en forsvarlig 

måde. Lær også om regler i naturen. 

Kort om forløbet 
Det er godt at kunne klare sig i skoven. At kunne hente store døde grene 

ud fra underskoven og hugge dem til pindebrænde med sin økse. At kunne 

save en tyk stamme igennem to mand med bøjlesav og kløve den med kiler. 
At kunne tænde bål med tændstikker og avispapir. At kunne snitte ting af 
træ. 
I dette kapitel skal eleverne arbejde med ild, økse, sav og kniv – og lære, 
hvordan de gør det på en forsvarlig måde. Samtidig ser I sammen på de 
regler, der er for at færdes i skovene. 

Formål 
at eleverne lærer at arbejde sikkert med sav, økse, kniv og ild. 

at eleverne undersøger og forstår de færdsels- og 
sikkerhedsregler, der er i skoven. 

at eleverne ser de mange muligheder, skoven giver. 

at eleverne lærer at snitte og bruge en kniv sikkert. 

Forberedelse 
Aftal med skovejer 

Lav en aftale med skovejeren om, at I må samle brænde i skovbunden og 

tænde bål på en bålplads, og at I må klippe tynde grene af levende træer i 
underskoven til at snitte i. 

https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/bål-kniv-og-færdsel-i-skoven 1/7 
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Sikkerhedsregler 
Eleverne har sikkert allerede arbejdet med både bål og skovens værktøj 
tidligere. Snak alligevel endnu engang igennem, hvilke sikkerhedsregler der 
er i forbindelse med brug af åben ild og i forbindelse med brug af værktøj 
og knive. Du kan finde knivreglerne i Baggrund og i elevernes bøger side 
20. 

Færdselsregler 

Brug tavlen side 21 i elevernes bog. Tag færdselsreglerne én for én og tal 
om, hvorfor man må og ikke må forskellige ting. Tal også de uskrevne regler 
igennem med eleverne (se baggrund). Kopiark 38 gennemgår mange af de 
handlinger, som reglerne drejer sig om.Ved at farve det man må i alle skove 

grønt, det man må i offentlige skove gult, og det man ikke må rødt, kan 
eleverne forsøge at få styr på reglerne. 

Sådan gør du 
Tag ud i skoven til et sted, hvor I må tænde bål. Tag tændstikker, avispapir 
og snitteknive, økse, sav og evt. kiler og køller med. 

Ved indgangen til mange skove står et grønt skilt med adgangsreglerne for 
skoven. Det kan I læse sammen. På vejen ind gennem skoven kan I snakke 

om de skrevne og uskrevne regler, eleverne lige har lært, og hvad man må 
og ikke må i den her skov. 

Brænde 
Hvis I skal lave bål, må eleverne samle og hugge noget brænde. De kan 

løbe ind imellem træerne og finde tørre, døde grene og kviste i skovbunden. 
Eleverne kan hjælpe hinanden med at slæbe de store grene ud. 

En del af brændet kan I sikkert knække med almindelig rå vold. Men benyt 
også lejligheden til at få gang i save og økser. Sørg for at have værktøj nok, 
så alle kan prøve at save og hugge og kløve med økse.Vis eleverne 

hvordan de skal arbejde med værktøjet. 

Bøjlesave 

Sæt to elever sammen - én elev i hver ende af bøjlesaven. De skal lægge 
det stykke træ, de skal save over, godt til rette på tværs af et andet stykke 

brænde. Når de saver, skal de skiftes til at hive – det dur ikke at skubbe på 
saven. Det er svært i starten, men går stærkt, når det først kører. 

Fukssvans 

En almindelig én-mandssav er let at bruge, når først man kan det. Læg 
brændestykket på tværs af et andet, så det er i luften. Sav med lange, 
rolige tag igennem grenen. 

Økse 

https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/bål-kniv-og-færdsel-i-skoven 2/7 
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Den, der hugger med økse, skal stå på god afstand af de andre. Han skal 
lægge det, han vil hugge over, godt tilrette og holde det fast med den ene 
fod. Benene skal være spredt, så han ikke hugger sig selv i foden. Og så 

hugger han med gode slag med øksen og rammer samme sted på træet – 
først lidt fra den ene side, så lidt fra den anden – og så fremdeles, til 
træstykket er hugget over. 

Kløve med kile 
De brændestykker, I har savet op, kan eleverne let kløve med en kile og en 

kølle. Brug et tykt stammestykke sat på enden som huggeblok. Stil et stykke 
træ på huggeblokken. Sæt kilen i enden af træet, så den går lige gennem 

kernen. Bank kilen igennem med køllen. På et tidspunkt vil træet give sig, 
og kilen vil glide let igennem. I kan også kløve med økse, men da skal 
eleverne 
være rutinerede og stå langt fra hinanden. 

Lav en stak med tykke stykker brænde, én med mellemstykker og én med 

helt tynde, tørre grene til optænding. I skal arbejde omkring bålet hele 
dagen, så der må gerne være godt med træ. 

Brændesavningskonkurrence 

Hvis eleverne synes, det er sjovt at save brænde, kan I lave en konkurrence 
om, hvem der kan save mest brænde med bøjlesav på 3 minutter. Lad to 

hold af to elever kæmpe mod hinanden ad gangen og tag selv tid, så du 
kan tjekke, at de ikke kaster sikkerheden overbord, fordi det skal gå stærkt. 
Læg holdenes brændestykker op i små stabler og vurder til sidst, hvem der 
har savet mest. I kan vælge at måle brændestablerne op og beregne, hvor 
mange rummeter hvert hold har savet (se Baggrund side 55). 

Bål 
Tænd først et bål sammen med eleverne. Hvis der er plads til det, kan 

eleverne selv tænde flere små bål bagefter. Der er mange måder at tænde 

bål på. Se flere forskellige bål på www.skoven-i-skolen.dk. I elevhæftet viser 
vi en meget nem måde at gøre det på, der hedder en jægerild. 

I skal bruge tørt træ. Læg to tykke brændestykker parallelt med hinanden i 
vindens retning. Afstanden mellem dem skal være et brændestykke. Læg 
kugler af sammenkrøllet avispapir imellem de to træstykker. Læg helt tyndt 
og tørt kvas ovenpå. Læg tynde grene på tværs, så de hviler på de to 
stykker brænde med enderne. Læg lidt tykkere grene på tværs den anden 

vej. 

Tænd bålet fra vindsiden. Stik ild i avispapiret. Se, hvordan det flammer op. 
Giv ilden mere kvas og tynde grene, hvis det har svært ved at få fat. Læg 

tykkere og tykkere grene på kryds og tværs over bålet efterhånden, som 
ilden får fat. 

Snit 
Klip med en grensaks friske grene af forskellige træer i underskoven. Birk, 
hassel, ahorn, kirsebær, bævreasp, rødel, enebær og lind har blødt ved og 
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deres grene er lette at snitte i. Eg og bøg har hårdt ved, men det er fint at 
prøve at snitte i dem også. 

Sæt dig sammen med eleverne omkring bålet. Eleverne skal sidde med en 
vis afstand og selv sørge for, at der ikke er nogen indenfor snitteknivens 

rækkevidde.Vis eleverne, hvordan de holder kniven, og hvordan de snitter. 
Altid væk fra sig selv og andre. De rækker kniven til andre med skæftet 
først. Når en kniv ikke er i brug, skal den sidde i skeden. 

I elevernes bog kan I se opskrifter på sværd, nisser, bue og pil og 
hyldeperler. I kan også finde mange flere i Snittemappen og aktiviteter på 

www.skoven-i-skolen.dk. Eleverne kan selv vælge, hvad de vil lave. 

Mad over bål 
Hvis I har tid og lyst, kan eleverne også lave noget mad på bålet. Det kan 

bare være noget varmt at drikke, fx hylde- eller solbærsaft, som I varmer i 
en bålgryde og drikker af kopper, som eleverne selv medbringer i 
rygsækken. Snobrød er også let og lækkert. Klassen kan også lave en 
omgang snobrødsdej om morgenen og tage det med i en pose. Den kan 

man både lave snobrød og stenbrød af. 

Her er en opskrift. 

Til 20 – 25 snobrød 
1 liter vand eller mælk 

75 g gær 
3 tsk. salt 
3 tsk. sukker 
1500 g mel (= cirka 25 dl) 

For at gøre det mere eksotisk, kan I blande revet ost i dejen (ostesnobrød) 
eller skinkestrimler (skinkesnobrød) eller komme en klat marmelade i 
snobrødshullet, når det er bagt. 

Find mange andre opskrifter på bålmad på www.skoven-i-
skolen.dk(http://www.skoven-i-skolen.dk/). Se SkovMad i SkovBiblioteket. 

Hjemtur 

På vejen hjem kan du genopfriske skovens regler med klassen. Gør det 
gerne på andre ture i skoven også. 

Bearbejdning 
Tegneserie 

Eleverne kan tegne en tegneserie om, hvordan de lavede bål på kopiark 39. 

Dagbog 
Lad eleverne skrive og tegne om deres oplevelser i deres dagbøger eller på 

kopiark 4. På kopiark 5 kan de skrive eller tegne hvad de har lært, og hvad 
de synes er vigtigt at huske. De kan også tegne den ting, de snittede, og 
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som de er gladest for og evt. en ting, de vil snitte næste gang, I kommer i 
skoven. 

Mere snit 
I kan fortsætte jeres snittearbejde på skolens legeplads og udearealer. Der 
er masser af snitteideer på www.skoven-i-skolen.dk. Se i SkovBiblioteket. 

Baggrund 
Sikkerhedsregler i forbindelse med knive 
Det er nyttigt og vigtigt for eleverne at lære at arbejde sikkert med skarpe 

jern. Især kniven er et nyttigt redskab, når I arbejder udendørs. Almindelige 
spejderdolke med en sikkerhedspind på tværs mellem skaft og blad er de 

bedste til børn. Så undgår man, at hånden glider ned over bladet. Hav helt 
klare knivregler i klassen, der skal følges! 

Sid ned, når du snitter. 

Snit væk fra dig selv og andre. 

Hav kniven i skede, når du ikke snitter. 

Giv kniven til andre med skæftet først. 

Færdselsregler i skoven 

Der findes en række regler, som klassen må kende, hvis I færdes 
regelmæssigt i skoven. Du får alle reglerne her i lærerens bog. I elevernes 

bøger findes reglerne i en forkortet udgave. 

Klassen må færdes i alle skove om dagen uden tilladelse. I offentlige skove 
må I færdes overalt – også udenfor vej og sti. I private skove må I kun 

færdes på eller i umiddelbar nærhed af vej og sti. Da I ofte vil komme til at 
færdes udenfor vej og sti med klassen, er det en god ide så tidligt som 

muligt at tage kontakt til skovejeren og få tilladelse til dette, hvis skoven er 
privat. Generelt er det 
en god ide at spørge ejeren, hvis der er noget, I er i tvivl om. 

Hvis I har organiseret et løb med poster, skal I søge om tilladelse på 
forhånd, uanset om skoven er privat eller offentlig. 

I alle skove må I 

Færdes om dagen på veje og stier. 

Gå, cykle og køre med kørestol på veje og stier. 

Samle kogler, svampe, blomster, urter, bær, nødder, mos og 
lignende, til eget forbrug. 

I private skove dog kun i umiddelbar nærhed af stien, hvis I ikke har fået 
tilladelse til andet. 

I offentlige skove må I derudover 
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Færdes om natten. 

Gå udenfor veje og stier – ind imellem træerne. 

Skære eller klippe kviste af løvtræer der er over 10 meter høje. 

Bade i vandløb og søer. 

Løbe på skøjter og færdes på isen, hvis der ikke er skilte, der 
forbyder det. 

I skovene må I ikke 

Tænde bål eller bruge stormkøkkener uden tilladelse fra skoven. 
I offentlige skove er der dog mange steder bålpladser, som I må 

bruge. 

Grave huller uden tilladelse. 

Grave planter op fra skovbunden. 

Skære grene af nåletræer. 

Tage gran fra jorden i pyntegrøntbevoksninger. 

Fiske uden fisketegn. 

Uskrevne regler om færdsel i naturen 

De uskrevne regler står ikke i elevernes bog for ikke at forvirre med for 
mange regler, men de er uhyre vigtige at gennemgå og tale om,mens I er i 
skoven, da de er basis for al færden i naturen. 

Tag hensyn til dyr og planter 

Bræk ikke grene af levende træer, og slå ikke hårdt på træerne 
med grene 

Hiv ikke planter op med rod, hvis I ikke skal bruge dem. 

Pas på dyrene – især i yngletiden (april, maj og juni). Hvis I 
finder en dyreunge, så lad den ligge og gå stille væk. 

Vær varsom med sjældne og fredede planter og dyr. Kig dog 
gerne på dem og snak om dem. 

Smid ikke affald. Støder I på andres affald, så tag det med jer 
og smid det i en skraldespand. 

Efterlad altid pladsen lige så pæn, som den var, da I kom, eller 
pænere. 

Find mere viden 
Link 
Find masser af snitteideer samt ideer til bål og bålmad og oplysninger om 

færdselsregler i private og offentlige skove på www.skoven-i-
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Fag: Natur/Teknik, Sløjd 

Klasse: 0. - 3. klasse 

Sted: Skov 

Årstid: Forår 

I SKOLEN 

I SKOVEN 

I SKOLEN 

Hvem, hvad, hvor 

Grej 

Kopiark 38. 

Dolke, grensaks, bøjlesave, 
økser, kiler og køller, 
avispapir, tændstikker, 
ståltråd, hvis I skal lave 

hyldeperler, snobrødsdej, 
hyldebærsaft og elevernes 

egne kopper. 

Kopiark 39. 

Undervisningsmål 

Relaterede Fælles Mål for 

natur/teknik bliver sat ind 

her, når de nye Fæl... 

Kopiark 

skolen.dk(http://www.skoven-i-skolen.dk/). Kode: bt-bål, btl-bål, bt-snit, btl-
snit, bt-adgang og btl-adgang. Du kan også finde informationer om 
adgangsreglerne på Dansk Skovforenings hjemmeside 

www.skovforeningen.dk(http://www.skovforeningen.dk/), samt på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 

(http://naturstyrelsen.dk/)eller ved at ringe til det lokale statsskovdistrikt. 

Bøger 

”Børnenes snittebog – snit i frisk træ”, Frank Egholm, Forlaget Olivia, 2003 
”Spejderlex”, red. Lars Z.Maarup m.fl., 3. udgave, Det danske Spejderkorps, 
1998 

Elevark: Bål, kniv og 

færdsel i skoven 

Hvad må du i skoven 

Tegn dit bål 
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DANSK 

Bær smager godt 
Lær forskellige bær at kende. Hvilke kan spises - og hvilke skal vi lade hænge? 

Brug bær i dansk og natur/teknik. 

Kort om bær 
I løbet af sommer og efterår kan I finde skovjordbær, skovhindbær, 
brombær, hyldebær, sortebær, rønnebær og måske blåbær og tyttebær i 
skoven. Gå på jagt efter bær. 

Kend dit bær 

Det er vigtigt, at kunne kende forskel på bær. Nogle bær er spiselige og kan 
blive til glæde og gavn i livet. Andre bær kan være meget giftige. Derfor er 
det vigtigt, at børn lærer at kende forskel på bær tidligt i deres liv. 

I øvelsen her skal alle elever være klar over, at de skal kende et bær, før de 

smager på det. 

Brombær i en kande. Foto: Malene Bendix. 
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Sådan gør du 
Grupper 

Del eleverne op i grupper. 

Hver gruppe får en spand eller en bøtte, en voksdug og måske 
en opslagsbog om træer og buske. 

Hver gruppe får også en bunke bær-ark og blyanter. 

Find bær og blade 
Hver gruppe skal finde sig en base, hvor de lægger breder deres voksdug 

ud - og lægger deres jakker og ting. 

Nu skal I gå på jagt efter bær. For hvert bær I finder, skal I 
plukke en gren med bær og blade. 

Alle bringer deres bær tilbage til basen. 

Det gælder om at finde mange forskellige bær. 

Når I ikke kan finde flere, skal I sætte jer ned - og undersøge, 
hvad det er for nogle bær I har fundet. 

Undersøg bær og blade 

Kender I nogle af de bær I har fundet? I kan bruge jeres egne 

hoveder, jeres opslagsbøger - og hvad I kan få at vide af lærer 
og kammerater. 

Udfyld en seddel for hver plante. I kan evt. gå hen til planten -
og vise de andre den - når I udfylder en seddel for et bær. 

Samling 

Hvert hold bidrager med en plante med seddel – indtil alle 
planter er med 

Sorter dem i alfabetisk rækkefølge 

Læg planterne bag skiltet – på en dug på jorden 

Tal om hvert bær. Hvad hedder det? Hvad hedder planten? 

Hvad kan I bruge bærret til? Er det spiseligt eller giftigt? 

Klap stavelser eller andre ordlege 

Eller bring med hjem og lav en udstilling hjemme 

Øv evt. med memory. 
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Rønnebær smager godt. Spis kun det yderste. 
Foto: Malene Bendix. 

Spørgsmål til bær: 

. Hvor og hvornår har I fundet jeres bær? 

. Hvad kalder man jeres bær? 

. Hvad kalder man den plante, som jeres bær vokser på? 

. Beskriv jeres bær (farve, form, størrelse, opbygning osv) 

. Tegn jeres bær her: 

. Hvor mange frø er der inde i et bær (cirka)? 

. Slå op i en bog - og undersøg om jeres bær er et bær. Hvad 

kalder man frugten i bogen? 

. Er jeres bær spiseligt - eller giftigt ? 

. Hvad kan vi bruge jeres bær til ? 

Hyldebær er smukke og farver lilla. Men de skal koges, før I må spise dem. Foto: Malene 

Bendix. 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: 
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Dansk, 
Hjemkundskab, 
Natur/Teknik 

Klasse: 0. - 3. klasse 

Sted: Skov, By og kultur, 
Åbent land 

Årstid: Sommer, Efterår 

Grej 

Kurv eller pose til bær 

Flora 

Kopiark 

Tid 

2 timer. 

Undervisningsmål 

Relaterede Fælles Mål for 

Dansk bliver sat ind her, 
når de nye Fælles Mål e... 

Kopiark 

Bær spørgsmål 

Kolofon 

Foto og redaktør: Malene 

Bendix 

Læs også 

Lav marmelade af skovhindbær 
Pluk skovhindbær, køb ind og lav skovhindbær-marmelade. Bag boller til. 
MATEMATIK 
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AKTIVITETER 

Mål regn 
Lav en regnmåler og mål hvor meget regn der falder. 

Kort om regn og skyer 
Regnen kommer fra himlens skyer. I skyskemaet her kan du se forskellige 
skyer - og hvor højt de hænger i luften. Kender du nogle af dem? Hvilke er 
på himlen i dag? 

Hvorfor regner det? 
Selv om du ikke kan se det, så er der vand i luften. Vandet er ikke flydende. 
Det er damp. 

Vanddampen kommer fra have, søer, åer og vandpytter. Når solen varmer 
vandet op, bliver noget af det til damp og blander sig med den varme luft. 

Varm luft stiger opad. Jo højere den stiger op, desto koldere bliver det. Varm 

luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Når luften bliver kølet af 
oppe i højderne, så bliver vanddampen fortættet til små dråber vand. De 

små dråber samler sig omkring støv i luften - og bliver til skyer. Når 
dråberne bliver for tunge til at luftens tryk kan holde dem oppe, så falder de 

til jorden som regn - eller sne, hagl eller slud. 

Kondens 
Måske kender du det med at vanddamp bliver til dråber fra når du er i bad. 
Vanddampen i badeværelset rører det kolde spejl eller en kold rude, så 
bliver den til vanddråber. Man siger at dampen fortættes - eller 
kondenserer. Nedenfor kan du finde et forsøg, hvor du selv prøver at lave 
regn. 
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Mål regnen 

Med en regnmåler kan du måle, hvor meget regn - og sne og hagl og slud -
der kommer ned fra himmelen. Det er ikke svært at lave en regnmåler - kig 

nedenfor. 

Regndråber 
En regndråbe kan måle mellem 1/4 millimeter og 1 centimeter på midten, 
når den hænger i luften. 

De små regndråber kalder man støvregn. De kan være over 1 

time om at nå fra skyen ned på jorden. 

De store regndråber kender du måske fra tordenregn. Dem 
bliver man meget våd af. 

Hver regndråbe består af millioner af små dråber. 

Du kan undersøge regndråbernes størrelse - se forsøget nedenfor. 

Sådan gør du 
1. Byg regnmålere - og mål regn 

Du skal bruge et glas med lige sider eller en halv mælkekarton. En 
kaffedåse kan også gøre det - eller en sodavandsflaske - men siderne skal 
helst være lige. 

Regnmåler af en mælkekarton med lineal. 
Tegning: Eva Wulff. 

Sæt en lineal fast på glasset med tape – eller tegn selv linealen af på 
glasset med en sprittusch. Linealen skal sidde så 0 flugter med den indre 

bund i glasset. Du kan lave flere regnmålere - og sammenligne deres 
målinger. Uanset hvor store eller små de er, bør de vise det samme. 
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Regnmåler af sodavandsflaske. Klip halsen af og sæt den ned i flasken. Det forhindrer 
fordampning. Flasken skal være så lige som muligt i bunden. 

Tegning: Eva Wulff. 

Mål regn 
Stil dine regnmålere op - og mål regnen over en periode. Det kan være et 
døgn, en time eller en uge. 

Mål forskel på regn 
Du kan måle, om der er forskel på hvor meget regn der når jorden på en 

bar mark - og inde i skoven. 

2. Mål regndråbernes størrelse 

Du skal bruge nogle ark hvidt karton, som er skilt ad. Læg dem i en 

plastikpose, så de ikke kan blive våde. Tag dem med ud i regnen. 

Gå i læ under et træ - og tag et stykke karton frem. Stik det ud i regnen i 
kort tid, så der falder nogle få regndråber på det. Sæt dig ind i læ under 
træet. Kig på dråberne - og tegn med din blyant rundt om hver dråbe. Mål 
med linealen, hvor brede de er i diameter (på det bredeste sted). 

3. Lav regn 

Forsøget skal du lave inde i et køkken. Du skal bruge en gryde med 
kogende vand - og en gryde med isklumper. Og så skal du bruge en voksen 

som hjælper. 

Sæt vandet til at koge i den ene gryde. Hæld isklumper i den anden - og 
hold - med grydelapper - is-gryden ind over dampen fra den varme gryde. 
Se hvordan dampen stiger opad og fortættes til vanddråber - regn - på 
undersiden af den iskolde gryde. 

Hvem, hvad, hvor 

Fag: Natur/Teknik 

Sted: 
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By og kultur, Åbent 
land 

Årstid: Forår, Sommer, 
Efterår, Vinter 

Grej 

Til regnmålere 

En beholder med lige 

sider: Et glas, en 

kaffedåse eller en 

mælkekarton. 

Lineal 

Tape 

Papir og blyant 

Sprittusch 

Til at måle regndråbers 

størrelse 

Hvidt karton 

Plastikpose 

Blyant 

Lineal 

Til regnforsøg 

En gryde med kogende 

vand - gerne over bål 

En gryde med 

isklumper (gerne 

samme størrelse) 

En voksen, som kan 

hjælpe 

Tid 

Det tager cirka 1 kvarter at 
lave en regnmåler - og så 

kan du måle, hvor meget 
regn der falder på et døgn, 
en uge - eller en anden 

periode. 

Det tager 1/2 time at måle 

regndråbernes størrelse. 
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